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             1    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 في   Cisco بشركة الخاصة PPDIOO استخدام منهجية 

 شبكات الحاسب االلي  تصميم 

 

 بسم اهلل والصالة والسالم علي رسول اهلل  وعلى أىلو وصحبو ومن وااله إلي يوم الدين.

  ciscoالخاصة بشركة     PPDIOOنقدم لكم كتاب بعنوان استخدام منيجية  
حيث يساعد ىذا الكتاب وبشكل كبيرة علي تصميم  لتصميم شبكات الحاسب االلي  

, ايضا    OSI Modelبمفيوم    Layer 7الي     Layer 1من  الحاسب االلي    شبكات
  تخرجيم بمنيجية  يساعد ىذا الكتاب طلبة تخرج قسم الشبكات من اعداد مشاريع

شبكات الحاسب االلي بعيدا عن المنيجيات المستخدمة في تطوير  في مجال   متخصص
 البرمجيات .

المراحل التي يمر بيا المشروع من مرحلة التحضير  الدليل علي جميع    اىذ  ىايضا يحتو 
 الي مرحلة التحسين . 

اخيرا اتمن إن ينفع بيذا  العمل  المسلمون جميعا ويجعل ىذا العمل خالصا لوجو,    
وصدقو جاريو لوالدي الذي  نسال اهلل ان يتقبلو في رحمتو, وان يدخلو فسيح جناتو  

 وان يجعل  مثواه الجنة.
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             2    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 معلومات عن الكاتب

 عبد السالم صالح الراشدي   بنغازي ليبيا  .  •

من أكاديمية الدراسات   computer scienceوم  ماجستير في عل •
 . 4من   3.23بمعدل   2102العليا بنغازي سنة  

  MCSA ,  MCITP , MCTS  , CCNAشيادات   •
,CCNP,CCNA Security, TOFEL , ICDL      

 -األعمال السابقة:

 رئيس وحدة الشبكات في جامعة العرب الطبية  . •

 .)مركز المعلومات والتوثيق(  بنغازيرئيس قسم الشبكات في جامعة   •

 -العمل الحالي:

 رئيس قسم الشبكات في المعيد العالي للتقنيات الحاسوب بنغازي. •

 VTعضو مؤسس لشركة التقنية االفتراضية للتقنية المعلومات   •
Company. 

 جامعة بنغازي ,الجامعة الدولية  للعلوم الطبية ,  ITمتعاون في قسم   •
 المعاىد األخرى.  الجامعات و  وبعض
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             3    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 Ciscoلشركة  أىم منيجيات تصميم الشبكات  

 -:شبكات الحاسوب منيا  اكثر من منيجية لتصميم    ciscoتملك شركة  

0-  (Intelligent Information Network (IIN. 

2-  (Service-Oriented Network Architecture (SONA. 

3-   prepare, plan, design, implementing, operate, 

optimize (PPDIOO) . 

4-  Plan, Build, and Manage (PBM) . 

ألنيا تدعم  نضرا    PPDIOOعلي منيجية   نلقي الضوء  في ىذا الكتاب سوف  

ايضا تساىم ىذه    ,  شبكات الحاسوب الكبيرة والمتوسط والصغيرةوبشكل كبيرة  

بشكل   المنيجية  طلبة مشاريع تخرج قسم الشبكات من تصميم  مشاريع تخرجيم  

 . الصحيح والمتكامل.

   PPDIOOمنيجية   

حيث تعتبر من افضل    2115سنة    Ciscoمن شركة    إنتاجياىي منيجية تم  

 . الصغيرة(, المتوسطة,  الكبيرةشبكات الحاسوب )المنيجيات المستخدمة في تصميم  

  the  دورة الحياة    مراحل أساسية تعمل علي أساس 6لي  حيث تحتوى ىذي المنيجية ع
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             4    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

lifecycle PPDIOO Network  

 

 المنيجية من عدد مراحل كاالتي :  هوتتكون ىذ

مرحلة اإلعداد , مرحلة الخطة , مرحلة التصميم , مرحلة التنفيذ,مرحلة التشغيل , مرحلة  

    التحسين

prepare, plan, design, implementing, operate, optimize  
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             5    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

كل مرحلة منفصال علي المرحلة   مراحل 6شروع إلي  تصميم الم مراحلحيث يتم تقسيم  

 االخرى .

   PPDIOOمنيجية مميزاتومن اىم  

 .تكلفة المشروعخفض   .0

 .وتحسين الحركة التجارية .2

 .سرعة الوصول إلي التطبيق ات والخدمات .3

 .متطلبات التقنية والتحقق منياتحديد   .4

 . للشبكة  التخطيط الجيد للبنية التحتية .5

 .تصميم شبكة متكاملة ومرنة .6

 .المشاريع  زفي انجا  ةالسرع .7

 .تخفيض مصاريف التشغيل   .8
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             6    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 PPDIOOمراحل منيجية  

 ((Prepare Phaseمرحلة الخطة -0

 مق ابلة و  المعلومات جمع حيث من للمشروع الفعلي التحضير فيو يتم مرحلة وىي

 , للنظام الجيد والفيم والخرائط المستندات دراسةو  المؤسسة داخل المسؤولين

  ه, كما يتم في ىذ للمشروع الرئيسية االىداف و المشاكل تحديد وبتالي

 .المشروع في تستخدم سوف التي التقنية تحديدالمرحلة  

 -المرحلة :  هنق اط ىذ  أىم

 مقدمة عن المشروع . -0

 .(PPDIOOالمشروع )  كتابة في المستخدمة المنيجية  -2

 .نبذة عن المؤسسة    -3

 .المؤسسة  أقسام    -4

 .للمؤسسة    الييكل التنظيمي  -5

 .داخل المؤسسةالوضع الحالي للشبكة    -6

 .مشاكل النظام الحالي    -7

 .أىداف المشروع    -8

 .التقنية المستخدمة  )لحل مشاكل المشروع(  -9

 .تاريخ التقنية  -01
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             7    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 .انواع التقنية المستخدمة    -00

 . ميزات  التقنية المستخدمة  -21

 ((Plan phase مرحلة اإلعداد -2

مرحلة التخطيط والتي    تأتيبعد االنتياء من مرحلة التحضير والفيم الجيد للنظام  

 العناصر الرئيسيةجميع  يتم فييا تحديد المتطلبات و   حيث , المراحل  أىمتعتبر من  

(hardware, software) ,   األىدافوتحقيق  المشاكل    وبتالي حل جميع 

 -:المرحلة  هالمرجوة, ومن اىم نق اط ىذ

  .( للمشروعhardwareتحديد متطلبات الكيان المادي )  -0

 .للمشروع  software))تحديد متطلبات الكيان  المعنوي  -2

 .االجيزة المراد استخدميا في المشروع  عددتحديد    -3

 .الرئيسية التي يقوم بيا النظام  واالدوار  تحديد الخدمات  -4

 .من النظام  المستفيدينتحديد المستخدمين    -5

يفضل   المشروع مراحل من مرحلة لكل اللزمة الزمنية المدة تحديد  -6

 .استخدام احد برامج ادارة المشاريع

 .بكامل المشروعيستغرقيا     التي الزمنية المدة تحديد  -7

 ,people, software)بكامل   للمشروع التقريبية التكلفة تحديد  -8

hardware). 
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             8    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 ((Design phaseرحلة التصميم  م -3

سسة وكذلك الشبكة  ؤ داخل الم  الحاليةالشبكة    بتصميم    المرحلة نقوم  هفي ىذ

صور   عن طريق    او  ,بالصور والخرائط الشبكة  حيث يتم توضيح إنشاءىا, المتوقع  

التصميم اليرمي  حيث يستخدم في ىذا المرحلة  حقيقية من داخل المؤسسة ,  

 0كما ىو موضح في شكل رقم   Hierarchical Network Models   للشبكة

 

 (Hierarchical Network Models) يوضح الشكل اليرمي للشبكة 0شكل رقم  

ال   التي تساعد علي تصميم    بعض البرامج ايضا في مرحلة التصميم نستخدم  

topologies   البرامج    هالمختلفة للشبكة ومن اشير ىذ :- 

   برنامج Microsoft Visio 

 Microsoftمن احد برامج مجموعة   Microsoft Visioىذا البرنامج   يعتبر  

windows Office  ويستخدم ىذا البرنامج في انشاء الرسوم البيانية ,
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             9    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

ويوفر البرنامج مجموعة كبيرة   ,المختلفة      Shapesوإضافة االشكال   والتخطيطية,

من االشكال التي يتم تنظيميا  في لوحات, وتمثل ىذه االشكال العناصر التخيلية  

والعناصر في العالم الحقيقي مثل الشبكة واألثاث والجداران واألبواب وغيرىا من  

 .العناصر  

 

 -المرحلة :  هأىم نق اط ىذ

 .في عملية التصميم والرسم  تم استخداميا  الذيالبرامج    -0

 . للشبكةالوضع الحالي  توضح   اشكال   -2

يفضل استخدام   ,computers,switches,routesواذا كان ىناك  

(Hierarchical Network Models)) 

 للشبكة.الوضع المقترح  توضح   أشكال   -3

يفضل استخدام ) computers, switches, routes واذا كان ىناك  

Hierarchical Network Models)) 

 .رسم خرائط توضح اماكن جميع عناصر الشبكة داخل المؤسسة   -4

 .رسم خرائط توضح كيفية ربط المباني مع بعضيا   -5
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             11    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 ( (Implement phaseالباب الرابع  مرحلة التنفيذ   -4

وتطبيق    لألجيزة يتم التطبيق الفعلي للتقنية المستخدمة وعمل االعدادات الالزمة  ياوفي

 .الجانب العملي للمشروع

 -:مالحظة

في حالة تعذر التطبيق العملي علي اجيزة حقيقية فيمكن االستعانة ببرامج المحاكاة   

 ,Packet tracer,Vmwae,ESXI,GNS3 .....المختلفة مثل  

 المرحلة ىي:  هواىم نق اط ىذ 

 .اذا تم استخدميا في المشروع  المحاكاة  التعريف ببرامج -0

)اجيزة الشبكات    الكيان المادي  (configuration)اعدادات -2

 المختلفة(.

 .(التشغيل  المعنوي )انظمة الكيان اعدادات -3

 .التي تلبي احتياجات الزبون  تفعيل الخدمات المختلفة  -4

 (Operate phase) التشغيلمرحلة   الباب الخامس      -5

عمل  ت الشبكةبان    والتأكدالمرحلة التشغيل الفعلي للنظام ,   هحيث يتم في ىذ

 دون أي تقصير  امسبق   ةوم بجميع الميام المحددقالصحيح ,وان النظام ي  بشكل
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             11    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 -:المرحلة    هفي ىذ  البرامج التاليويمكن استخدام احد  

   برنامجOPNET ل   مختصرة كلمة ىي: Optimized Network 

Engineering Tool  

 .والباحثين الدارسين من العديد لدى والمفّضل, انتشاراً  األوسع البرنامج ىو

OPNET IT Guru الكمبيوتر شبكات محاكاة برامج أىم من واحد ىو 

 . المحاكاة برامج وأصعب أعقد من واحد, أيضاً  وىو, عموماً  االتصاالت وشبكات

 (األخرى المحاكاة برامج مع قيس ما إذا سيالً  يعتير ولكنو)

 -اىم مميزاتو:

 . User Friendly للمستخدم محببة واجية -0

 .األخرى البرامج مع بالمق ارنة االستخدام سيل -2

 . الالسلكية الشبكات مع متوافق -3

 .للشبكات سيل تمثيل -4

 للشبكات المشغلة وللشركات األكاديمي الحق ل في للباحثين جداً  مناسب -5

Network Operators. 

 .المحاكاة نتائج دقة في عالية درجة -6

 .المستخدم حاجات بحسب ورسميا النتائج لتحليل إكسل مع الربط -7
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             12    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 

 

 

  PRTG network monitorبرنامج   -8

مراقبة وتحليل   حيث يعمل علي   الشبكة   للمسؤول  ىام جدا    احترافيوىو برنامج   

الشبكة ويعتبر ىذي البرنامج بمثابة سيرفر متكامل افتراضي لتتبع ومراقبة وتحليل  

البيانات المنتق لة  أنشطة الشبكة, وبقوم البرنامج باكتشاف المشاكل ومعرفة حجم  

 شبكة الخاصة بك.للويعرض لك تق ارير مفصلة ورسم توضيحي  داخل , 
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             13    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 

 

   برنامجNetwork miner  

لتحليل الشبكة وعرض جميع المعلومات عن األجيزة    احترافيوىو برنامج مجاني  

بشكل دوري , يمكنو  , بإضافة الي عرض االنشطة المختلفة للشبكة  المتصلة بيا

 .معرفة الملف ات التي تم تنزيليا والمواقع التي تم الدخول علييالمدير الشبكة  
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             14    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 

 Axence nvision 

يساعد علي تحليل ومراقبة وإدارة الشبكة الخاصة بك ,    احترافيوىو برنامج مجاني  
قوم البرنامج بمسح الشبكة بشكل تلق ائي ويكشف لك جميع االجيزة المتصلة بيا  يحتي  

من قبل كل جياز واكتشاف   البيانات  والبيانات الكاملة عنيا, ومراقة استيالك  
 .االجيزة التي تستيلك قدر كبير من البيانات وغيرىا من المعلومات
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             15    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 -المرحلة :  هأىم نق اط ىذ

 .المؤسسة داخل للشبكة الفعلي التشغيل  - -2

 .الشبكة داخل المادية االجزاء جميع عمل من التأكد    -1

 .المؤسسة داخل والبرامجلألجيزة    احتياطية نسخ عمل  -3

 .شبكةالب دم لمراقبة وإعطاء النتائج الخاصة  علي البرنامج المستخ  ةنبذ -4

 .الشبكةألداء    المستمرة المراقبة -5

 . النتائج تحليل  -6

 .االستنتاجات    -7

 المؤسسة. داخل للشبكة الكامل التوثيق  -8

 

 ((Optimize phase مرحلة التحسين   الباب السادس    -6

عمل التحسينات اللزمة للشبكة لكي تزيد من االداء  المرحلة خاصة ب  هوىذ

وتواكب التطوير المستمر في عالم تقنية المعلومات حتي تصبح الشبكة صالحة  

 لفترات طويلة.
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             16    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 -المرحلة :  هأىم نق اط ىذ

 .اقتراح التحسينات الدورية للشبكة -0

 .التوصيات  -2

 .متطلبات التحسينات الدورية  -3
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             17    رئيس قسم الشبكات بالمعهد العالي لتقنيات الحاسوب بنغازي

 PPDIOO المراجع التي تم اخذ منيا معلومات عن منيجية
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